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Zgoda prawnego opiekuna

Imię i nazwisko uczestnika
Imię i nazwisko
rodzica/opiekuna prawnego
tel.

Dane kontaktowe
rodzica/opiekuna prawnego

e-mail

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem III Gali Tanecznej w Koziegłowach i zobowiązuję
się do przestrzegania jego zapisów.
Ja, niżej podpisana/y, niniejszym wyrażam zgodę na udział
……………………………………………………w III Gali Tanecznej w Koziegłowach.

mojego

dziecka

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, publikowanie, wykorzystanie i powielanie zdjęć oraz
nagrań video przedstawiających mój wizerunek / wizerunek mojego dziecka na potrzeby realizacji i
promocji II Gali Tanecznej. Rozpowszechnianie mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka w
formie zdjęć oraz nagrań video może być realizowane do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo,
czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka w publikacjach
oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów i środków masowego przekazu.

Miejscowość i data
…………………………………..

Czytelny podpis
……………………………...

Obowiązek informacyjny

Informujemy, że:
1.
Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury „Sokół”, ul. Gdyńska 47,
62-004 Czerwonak
2.
Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub
realizacja umowy
3.
Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie
przetwarzanych danych jest:
Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: E-mail:
kuba@eduodo.pl
4.
Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów
prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie
będzie możliwe.
6.
Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane
muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
7.

Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

8.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
ani organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w
którym dane osobowe zostały podane.

Miejscowość i data
…………………………………..

Czytelny podpis
……………………………...

